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El relator

Tot l’enrenou que ha generat la figura del 
relator que desitjava el govern català, a 
manera de mitjancer entre ell i el govern 

espanyol, s’hauria pogut evitar si, en comptes de 
començar a parlar d’una figura mediadora, do-
nant-li diversos noms com si tot fos la dissimu-
lació d’un pecat, s’hagués posat de bell comen-
çament sobre la taula una figura assenyalada. 

En aquests casos de conflicte entre naci-
ons, o entre una nació i un estat, les millors fi-
gures de mediació solen ser els grans eclesi-
àstics, que estan sempre, per definició canò-
nica, per sobre dels poders seculars. L’arque-
bisbe de Barcelona hauria estat vist amb 
sospita pels partits més independentistes 
–que també són comarcalistes–, atesa la seva 
vinculació a una capital que no acaba d’adhe-
rir-se a la secessió. L’abat de Montserrat tam-
poc no hauria estat adequat, perquè Montser-
rat, des del temps de l’abat Escarré, està cla-
rament decantada per la independència de 
Catalunya. 

El clergue que hauria estat en millor posi-
ció per ocupar la figura del relator, mitjancer 
o mediador, hauria estat l’abat de Poblet, de 
l’orde del Cister. Per començar, el Cister té 
una personalitat universal, cosmopolita i con-
ciliadora més gran que l’orde de sant Benet. 
Però, sobretot, Poblet és el lloc en què es guar-
da l’arxiu de Tarradellas: el president de la 
Generalitat que menys odi ha despertat a Es-
panya i que no ha generat cap gran refús a Ca-
talunya. Al cap i a la fi, té el mèrit d’haver es-
tat el president que va arribar amb la restau-
ració de la democràcia. 

Més encara: Poblet va ser aixecat amb una 
donació del comtat de Cardona, cosa que el 
vincula, per tant, als orígens comtals de la Ca-
talunya fundacional, al temps de Carlemany. 
A més, a Poblet jauen les restes –totes barre-
jades després de les profanacions d’espanyols 
i francesos, s’ha de dir– de Martí l’Humà i dels 
descendents de reis genuïns de la Corona 
d’Aragó, com ara els fills de Pere IV, el del Pu-
nyalet, i de Joan el Caçador. Per acabar de sig-
nificar un lloc de concòrdia entre la casa 
d’Aragó i les cases castellanes, a Poblet repo-
sen dos membres de la dinastia dels Tras-
tàmara –ai, sant Vicent Ferrer, que en mala 
hora vas lliurar a Castella, i no al comte d’Ur-
gell, la dinastia aragonesa i catalana!–: el gran 
humanista i magnànim Alfons V i el seu ger-
mà, Enric, duc de Villena (la tomba n’ha des-
aparegut; les restes poden trobar-se en qual-
sevol dels sarcòfags que hi ha). 

Ara ja és tard; però si un dia necessitem un 
altre relator, no hi ha d’haver dubtes sobre qui 
hem d’anar a buscar.!

TJERK VAN DER MEULEN

Vaig morir a Auschwitz 
i ningú ho veu

Les supervivents de 
l’horror s’expliquen 
vint anys després 
“No estic viva –revela la Mado a la 
Charlotte–. Observo els que sí que 
ho estan. Són fútils, ignorants. Se-
gurament és així com s’ha de ser per 
viure, per anar fins al final del temps 
de la vida. Si tinguessin el coneixe-
ment que jo tinc estarien com jo. No 
estarien vius. Et dic tot això perquè 
només ho puc confiar a una igual, 
perquè tu ho entens”. 

Feia temps que una lectura no 
se’m clavava tan endins. L’autora 
francesa Charlotte Delbo (1913-
1985) va participar amb el seu marit 
en la resistència al nazisme. A ell el 
van afusellar, a ella la van deportar 
a Auschwitz-Birkenau en un com-
boi de 230 dones. Va sobreviure per 
explicar-ho. La seva trilogia Ausch-
witz et après mostra les dificultats 
–sovint insalvables– que van expe-
rimentar les persones que havien 
estat als camps de la mort a l’hora de 
reincorporar-se a la quotidianitat i 
tornar-se a sentir vives. 

Club Editor acaba de publicar el 
tercer volum de la trilogia, titulat La 
mesura dels nostres dies i traduït per 
Valèria Gaillard. En aquest llibre 
Delbo retroba, vint anys després de 
l’alliberament, algunes dones (i al-
gun home) que van tastar l’horror i 
els demana com els ha tractat la vi-
da. Les deixa parlar i nosaltres, lec-
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tors, gairebé les escoltem. La matei-
xa Delbo també hi diu la seva, en 
prosa i en vers. Tot plegat ens aju-
da a entendre què vol dir haver patit 
un dolor majúscul, haver trepitjat 
l’infern sense sabates. És el que diu 
Joan-Carles Mèlich a Contra els ab-
soluts (Fragmenta): “L’ésser humà 
sí que ha creuat les portes de l’in-
fern. Alguns n’han tornat, i aquí ra-
dica la importància del testimoni”. 

Oblidar l’infern dels 
camps no és possible 
i seria atroç 
 
“Des de fora, jo estic viva entre els 
vius”, continua la Mado. “Veient-
me, podrien pensar que visc. Treba-
llo. M’ocupo de la casa. M’interes-
so pel que passa pel món, pel que 
passa al meu barri. M’interesso pels 
estudis del meu fill, pel seu futur. 
Una altra paraula tramposa, el fu-
tur... [...] Els que ens estimen volen 
que oblidem. No entenen que és im-
possible, i, a més, que oblidar seria 
atroç. [...] No estic viva. Vaig morir a 
Auschwitz i ningú ho veu”. 

Una altra dona, la Poupette, es va 
dir moltes vegades que hauria estat 
millor no tornar. “Un cop lliures, 
dúiem el dol que no havíem dut 
allà”, recorda. El testimoni de la Gil-
berte és dels més tristos: “Si em pre-
guntessin què ha passat des que vaig 
tornar diria: res. Admiro les que han 
tingut forces per tirar endavant”. 

I van anar tornant els 
colors, els sons, les 
olors, els sabors 
 
En canvi, Charlotte Delbo és de les 
que va aconseguir viure de nou. No 
va ser fàcil ni ràpid. “Per ella matei-
xa, pel seu propi pes, la realitat va 
recuperar els seus contorns, els seus 
colors, els seus significats, però tan 
lentament... Jo descobria, amb 
llargs intervals, un nou tret, un nou 
sentit. De mica en mica recuperava 
la vista, l’oïda. De mica en mica re-
coneixia els colors, els sons, les 
olors. Els sabors, molt més enda-
vant”. Durant anys, no va poder lle-
gir. Obria un llibre i li semblava que 
estava fora de lloc. “Fora de les co-
ses, de la vida, de l’essencial, fora de 
la veritat”. No podia refugiar-se en 
els llibres perquè “era com si sabés 
per endavant què hi havia escrit, 
com si ho sabés d’una altra manera, 
amb un coneixement més cert i més 
profund, evident, irrefutable”. Fins 
que un dia va agafar un llibre, un lli-
bre qualsevol, i va saber-hi entrar. 

La traductora Valèria Gaillard té 
clar que la trilogia de Delbo no s’ha 
de llegir com unes memòries, sinó 
com un text literari, fruit d’un tre-
ball d’estil remarcable. “La seva 
aposta per l’essencialitat –diu Gai-
llard–, per mitjà d’un relat de frases 
breus i parc d’adjectius, forja una 
prosa de cop de puny, de galleda 
d’aigua freda a la cara del lector”.!
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Tornar a viure havent estat entre els morts és 
un objectiu a llarg termini i no sempre assolible


